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در شمارههای قبل ،مباحث متعددی در زمینة دانش مخاطرات و لزوم پژوهش بهمنظور شناخت
مخاطرات ،تأثیرات آنها و راههای پیشگیری یا کاهش آثار مخرب آنان مطرح شد [ .]1-6مباحث
طرحشده را میتوان به دو بخش تقسیم کرد .بخش اول ،اصول و مفااهیم مخااطرات را مادنظر
قرار داده و با دستهبندی مخاطرات به طبیعی و ساختة دساتبشار ،باه اناواا خااص آن نظیار
مخاطرات ناشی از زلزله ،سیل ،خشکسالی و رانش زمین ،انفجار پاالیشگاه نفتی و نشت رآکتاور
اتمی ،تصادفات و حوادث جادهای ،بیماریها و خطرهای ناشی از شیوا و همهگیر شادن آنهاا و
آسیبهای اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است .در بخش دوم ،حوزههاای تققیقااتی مختلفای
مدنظر قرار گرفتاه و هار یاا از نگارنادگان باا توجاه باه زمیناة تخصصای و علمای خاود  -و
بهدرستی -ضرورت مطالعات و پژوهش در حوزهای خاص را با هدف حصول دانش مخاطرات یاا
فراهم شدن بستر مناسب مدیریت بهینة مخاطرات ،پیشنهاد ،تبیین و تشاری کاردهاناد؛ نظیار
ضاارورت پااژوهش در حااوزههااای جارافیااایی و مقیطاای ،اجتماااعی و رفتاااری ،حقااوقی و
سیاستگذاری .اماا در حاوزة داناش مخااطرات در ایاران ،پاژوهشهاای تلفیقای ،نندجانباه و
بینرشتهای کمتر درنظر گرفته شده ،درحالی که این مهم ضرورتی اجتنابناپذیر است .بهعاووه
به جرأت میتوان گفت که متأسفانه اجرای پژوهشهای مسئلهمقور ،متناسب با نیازهای کشاور
و در راستای فعالیتهای دستگاههای اجرایی ،جزء اولویتهای پژوهشی متولیان امر نیست.
اجازه دهید موضوا را با ذکر نناد مثاال توضای دهام .فعالیاتهاای عمرانای ،توساعه یاا
دخالتهای انسانی در مقیط زیست ،گاهی شرایطی را بهوجود میآورند که احتمال باروز خطار
را افزایش میدهند یا خود موجب بروز خطر می شوند .برخی از این خطرها را میتوان تشخیص
داد یا پیشبینی کرد .برای مثال یکی از خطرهای بالقوة ناشی از ایجاد مناطق توریستی در یاا
جنگل ،آتشسوزی است .با آگاهی از این خطر ،بهطاور معماول حاین و پا از ایجااد منطقاة
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توریستی ،تمهیدات الزم برای به حداقل رسااندن خطار اندیشایده مایشاود .در نقطاة مقابال،
خطرهایی وجود دارند که بهطور مستقیم تشخیصپذیر نیستند و حاصل روابط علی -معلاولی و
تأثیرات سیستماتیا عوامل مختلف بر یکدیگرناد .باهعناوان مثاال ،خطار باروز بیمااریهاای
خطرناک در شهرهای اطراف بهدلیل تاییر مسیر رودخانه ،موضوعی است کاه از دیادها پنهاان
است و ازاینرو با اهمیت بسیار کمتر به آن نگاه میشود یاا اصاوا ماورد توجاه و مطالعاه قارار
نمیگیرد .درحالی که مداخوت انسانی در طبیعت (نظیر تاییر مسیر رودخاناه دارای تاأثیرات
اکولوژیکی متعدد است (نظیر مهاجرت جوامع موشهای حامل یا ناقل بیماری بهسمت شهرها و
روستاهای نزدیا برای یافتن آب و غذا که خود ممکن است موجاب باروز خطار در شاهرها و
روستاها شود .در مثال باال با توجه به ویژگیهای فرهنگی ،سط بهداشت و رفتارهای اجتمااعی
در شهرها و روستاها (نظیر شال غالب جامعه ،شیوة غالاب حمال و نقال و جاباهجاایی ،ناوا و
میزان تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر ممکن است خطر بروز و شیوا بیماری در شهر یا روساتا
پ از مهاجرت موشها ،بهشدت افزایش یابد .شناخت اینگونه مخاطرات در اولاین گاام از هار
نوا مداخلة انسانی در طبیعت یا آغاز یا پروژة عمرانی یا زیست مقیطی بسیار ضروری اسات.
مدلسازی و شبیهسازی روابط و تاأثیرات سیساتماتیا مجموعاه عوامال یادشاده بار یکادیگر
مشتمل بر آغاز مداخلة انسانی ،حرکت و مهاجرت موشهاا ،باروز بیمااری ،رفتارهاا و تعااموت
اجتماعی افراد در شهر و شیوا بیماری میتواند کما خیلی مناسبی به مدیران و سیاستگذاران
برای درک و شناخت بهتر مخاطرات ناشی از تصمیمات و فعالیتهاای اجرایای آناان باشاد .باا
وجود این مدلهای شبیهسازی ،میتوان تأثیرات آتی و مخاطرهآمیز تصامیمات و فعالیاتهاا را
مشاهده کرد و با تاییر پارامترها و اجرای مجدد مدل به تصمیمات بیخطر یا با کمتارین خطار
رسید یا تمهیدات الزم برای مقابلة مناسب با خطر را اندیشید.
توسة یا مدل شبیهسازی (مشابه مثال یادشده نیازمند پژوهشی تلفیقای و باینرشاتهای
است .بدون حضور متخصصان و صاحبنظران حوزههای مختلف نظیر مقایط زیسات ،ساومت،
اکولوژی ،جامعهشناسی ،جارافیای شهری و روستایی و  ،...توسعة مدلی اطمینانبخش و مقبول
ناممکن است؛ نراکه شناخت ،تقلیل و مدلسازی هر یا از اجزای سیستم علی -معلولی مثاال
یادشده نیازمند حضور متخصصان حاوزة وابساته و تعامال مناساب آناان باا متخصصاان ساایر
حوزههاست :مدلسازی رفتاار ماوشهاا ،مساتلزم وجاود متخصاص اکولاوژی اسات؛ مدلساازی
رفتارهای اجتماعی نیازمند جامعهشناس است؛ متخصص حوزة سومت برای بخاش بیمااریهاا
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الزم است و  ...و همانگونه که اشاره شاد ،تعامال و همااهنگی نزدیاا ایان متخصصاان بارای
مدلسازی سیستماتیا کل فرایند اجتنابناپذیر است.
در این میان نیاز به استفاده از ابزار ،روشها و فناوریهای باهروز نیاز نبایاد نادیاده گرفتاه
شود .بهعنوان مثال شابیهساازی مکاانی ) (Geosimulationمبتنای بار مدلساازی عامال مبناا
) (Agent-based modellingیکی از روشهای بسیار مفید و کااربردی بارای مدلساازی مسائلة
یادشده با جزئیات دقیق است (ر.ک . 7-9 :اجرای مدلهای عاملمبنا نیز خود ،باهخصاوص در
سطوح ملی و منطقهای ،اغلب نیازمند پردازشهای پیچیدة حجام عظیمای از اطوعاات اسات.
ازاینرو تخصصهایی نظیر سیستم اطوعات جارافیاایی ) ،(GISهاوش مصانوعی و مادیریت و
پردازش دادههای بزرگ ) (Big Dataنیز باید به فهرست متخصصان الزم اضافه شود.
با نگاهی به مثال سادة یادشده و آنچه در کشاور ماا مایگاذرد ،باهراحتای مایتاوان لازوم
پژوهش ،بهخصوص مطالعات بینرشتهای و در عینحال جای خالی آن در شناخت مخاطرات را
احساس کرد .متأسفانه شاهدیم که بسیاری از پروژههای عمرانی ،زیستمقیطی ،مدیریت منابع
آب ،صنعت و معدن و  ...که بسیار ضروری و با نتایج امیدوارکننده بهنظر میرسند ،پ از اجارا
و گذشت مدت زمان کوتاهی ،خطرها و بقرانهای پرهزینهای را بههمراه میآورند که متأسافانه
تأثیر مستقیم آن بر جان و سومت مردم است؛ درحالی کاه امکاان شاناخت و پیشاگیری ایان
مخاطرات از قبل وجود دارد .در کنار انتظار از بخاشهاای اجرایای کشاور در اهمیات دادن باه
تققیقات ،باید با فرهنگسازی و اتخاذ راهکارهاای مناساب ،تاوان مشاارکت و همکااری بارای
اجرای پژوهشهای بینرشتهای را در جوامع علمی نیز افزایش داد.
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